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JUSTIFICATM DE DISPENSA DE CHAMAMEI§TO no o1l2o18
REFERENTE:A finalidade da presente Dispensa de Chamamento
Público é a celebração de parceria com a entidade LIGA
INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE AQUIDAUANA E

ANASTÁCIO - LIESAA inscrita no CNPJ sob o n. 04.247.6881000160, com sede na rua Roque Floriano das Neves, Centro, nesta cidade

de Aquidauana MS, por meio da formalização de termo de
colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e

recíproco que envolve

a transferência de recursos financeiros

à

referida organização da sociedade civil (OSC), conforme condições
estabelecidas no Termo de Colaboração.

RESUMO: Termo

de

Colaboração com

a

entidade LIGA

INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE AQUIDAUANA E

ANASTÁCIO - LIESAA, para a realização dos desfiles de Escolas de

Samba

e

apresentação

de Blocos Carnavalescos no ano

2018,

objetivando o crescimento e desenvolvimento Cultural e Turísticos do
Município. A Fundação Municipal de Cultura, com intuito de fortalecer

e manter as tradições culturais de Aquidauana propõe essa parceria
para promover o Desfile de Carnaval 2018

-

Pantal Folia. O evento

que além de ser uma alternativa de entretenimento e integração da
população, ao longo dos anos sempre atrai milhares de pessoas, não

somente

de

nosso município, mas também das

cidades

circunvizinhas que virão para a Av. Dr. Sabino - Pantaneta em busca

delazer e entretenimento. Com essa iniciativa a Prefeitura Municipal'

estimula toda
n ce nt a n d o

a cadeia produtiva que gira em torno do evento,
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sociais, movimentando a economia, gerando emprego e renda. Por
esta razão, torna-se fundamental, manter o alto nível das entidades
carnavalescas existentes, proporcionando um aumento da qualidade
de suas apresentações e condizente com as expectativas do público.

DO RESUMO DA

JUSTIFICATIVA:

A

finalidade

da

presente

Dispensa de Chamamento Público é a celebração de parceria com a

entidade Liga lndependente das Escolas de Samba de Aquidauana
e Anastácio - LIESAA, inscrita no CNPJ sob o n. 52.387.22210001'

02, com sede no Município de Aquidauana MS no endereço acima
referido, por meio de formalização de Termo de Colaboração, para a

consecução de finalidade

envolve

a

da

que

recursos financeiros à referida
sociedade civil (OSC), conforme condições

transferência

organização

de interesse pÚblico e recíproco

de

estabelecidas no Termo de Colaboração. Ressalta-se que a referida

entidade a anos vêm desenvolvendo atividades em parceria com o

poder público municipal e estadual de maneira satisfatória, que a
atividade objeto do plano de trabalho proposto é de natureza singular,
que é a única no município que desenvolve a atividade proposta, pois

todas as escolas do município devem estar obrigatoriamente filiada
a entidade em questão, e sendo de grande relevância que o evento

seja desenvolvido no município e com as Escolas e Blocos
Carnavalescos da cidade, seja em razão do aspecto cultural e
turístico, como para proporcionar a todos munícipes e visitantes um

grande evento carnavalesco. Os fins da Administração Pública
Municipal, segundo

o mestre Hely Lopes

Meirelles, "resumem-se

num único objetivo: o bem da coletividade administrada". Presente
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este pensamento verifica-se que para proporcionar tal

fim,

necessário se faz que a Administração Municipal possa através de

seus

departamentos

e

secretarias, atender

ao

cidadão,

proporcionando o bem-estar coletivo. Todavia nem todos os serviços

de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando
para atingir o "bem comum", estabelecer parcerias com
Organizações da Sociedade Civil. No que tange às parcerias, o
Estado busca "por meio de parcerias consensuais, fazê-lo junto com
entidades do Terceiro Setor que tenham sido criadas enfocando certo

propósito de interesse público buscado em concreto,

e

possam,

assim, se encarregar de sua execução de uma forma mais
participativa e próxima da sociedade civil, melhor refletindo seus
anseios. Neste cenário é que se situam os ajustes celebrados entre

o Estado e as entidades da sociedade civil integrantes do Terceiro
Setor, também conhecido como o espaço público não estatal". Com

isso se observa, que resta demonstrado que os objetivos e
finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da
organização da Liga em questão, ora avaliados, são plenamente
compatíveis com o objeto proposto no Plano de Trabalho. O plano de

trabalho cumpre todos os requisitos legais exigidos para o mesmo,

bem como no mérito da proposta contida neste, está tudo em
conformidade com a modalidade de parceria adotada. Desta feita, o
MunicÍpio de Aquidauana MS, em atendimento ao disposto no art. 30

ecaputdo art.31, da Lei Federal no 13.019/20'14, informa que foi
autorizada a dispensa de chamamento público para formalização de

parceria através

do

TERMO DE COLABORAÇÃO, entre

o

x
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MUNICÍPlO DE AQUIDAUANA e a entidade Liga lndependente das
Escolas de Samba de Aquidauana e Anastácio - LIESAA.

a

Liga participou do Edital de Chamamento
Público FCMS 003/2017 e apresentou sua proposta para a

Considerando que

organização de partes das festividades carnavalesca do carnaval de

rua de 2018 compreendendo desfile das escolas de samba e ou

blocos carnavalescos sendo

a

mesma classificada conforme

publicação no DOEMS no 9.570 de 10 de janeiro de 2018 pá9. 09 e
o resultado homologado e adjudicado publicado no DOEMS no 9.575

de 17 de janeiro de 2018 pá9. 22.
Nesse sentido torna público o extrato da justificativa, cujo inteiro teor

pode ser consultado diretamente na sede da Prefeitura Municipal
Aquidauana MS, situada na Rua Luiz da Costa Gomes, 711, Bairro
Cidade Nova, no horário das 07:00 às 13:00 horas. Na forma do § 20,

do art.32 da Lei Federal no 13.019/2014,fica aberto o prazo de 05
(cinco) dias para eventual impugnação, que deverá ser apresentada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal Aquidauana MS.

Aquidauana MS, 26 de janeiro de 2018

Humberto
Fundação Muni

s Torres
ra de Aquidauana

www.aquidauana ms.gov.br
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JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA DE oISPENSA oE CHAÍíAIúENTo n'01/201E

prcsent6 Dispênsá de Chamamento
parcena coín a enlidade LIGA
II{DEPENDENIE DAS ESCOLAS DE SAXIBA DE AQUIDAUA'{A E
ANASTÁC|O - LIESAA inscrila no CNPJ sob o n. 04.247.688/000160.
com sede na rua Roquê Êloriano das Nevês. Contro, nesta cidade de
REFERENTE:

Público

A Ínalidade da

é a

celebraçáo

dê

Aquidauana MS, por meio da formalizâção de lermo dê colaboração, paía
á con§êcução dê frnalidadg dê intetesse pÚblico 6 rêcíproco quo ênvolve
a transÍerênciâ d€ rêcursos financeiros à refêrida organizáçào da
sociedade ciül (OSC), conío.me condiçóes eslabêlecidas no Te.mo de
Colaboração.

RESUtrO: T6rmo

do

Colaboraçáo

com a sntidade

LIGA

Consideíando que a Liga partiopou do Edilal dê Chamamênto Público
FCMS 003/2017 € apre§êntou sua proposta para a organização d€ paítes
das lêstividad€s camavalesca do c€maval de rua de 2018
compreendêndo desfle das escolag de samba eou blocog cârnavalescos
sendo a mêsma classificâda coríorme públicaçáo no DOEMS n' 9.570
de 1O de janeiro de 2018 pág. 09 e o resultado hornologado e adiudicâdo
publicádo no DOEMS n" 9.575 d€ '17 de janeiro de 2O1a pá9 22

o extElo da iustiÍicativâ, culo inteirc teor
pode seÍ consullado diretamênl€ na §êdo da Prefeitura Municipal
Aquidauâna MS, situada na Rua Luiz da Costa Gomos, 711 Baiírc
Nessê sontido toma públ,co

Cidâds Nova, no horário das 07:00 às 13:00 hoÍas. Na forma do § ?. do
ârt. 32 da Lei Fedeíal n"'13.019/2014, íica abeno o prazo de 05 (cinco)
diâs paía eventual impugnação, quê deverá sêr apresenlada no
Protocolo Gêíal da PreÍeilura Municipal Aquidauana MS
Aquidauana MS, 26 d€ ianeiro do 2018

INDEPENDENTE DAS ESCOLAS OE SAI'BA OE AQU'DAUANA E
ANÂSTÁC|O - LIESAÀ para a rêalização dos desfilês de Escolas ds
Samba
apresentaÉo de Blocos Camavalescos no ano 2018,
objêtivando o cr€scimento e desenvolvimsnto Cullural e Turístico§ do
MunicÍpio. A Fundação Muôicipal de Cultuía, com intuito de íortalêce. e
manler as kadiçõ€s cutuÍais de Aquidauana propõe essâ paíceÍia para
prcmovêr o Dêsfile dê Camaval 2018 - Panial Folia. O evento que além
dê seí uma allematrva de entretenimenlo o intsgração da populaÉo. ao
longo dos anos semprÊatrar milhare§ de pessoas. nâo somênte de nosso
municipio. mas tamtÉm das cidades circunvztnhas que virão para a Av.
Dr. Sabino - Pantangta em busca de lazgr e enkotenimento. Com êasa
iniciâtiva a PÍeÍeitura Municipal, estimula toda â cadeia produtiva que gira
em tomo do ôvento. incentivando o turi§mo municipal, congregando
todas as camadas sociais, moümentando a economia. gerando emprego
e renda. Por esta lazão, toma-se fundamentâ|. manteÍ o âlto nÍvel das
entidadês camavalescâs exlslentes. proporc@nando um âumonto da
qualidade de suas apresentações ê condizente com as epectativas do
público.

e

Humb!ío Arúônlo FÍaitt! Torna
FundaÇão Municip6l de Cultuia dê Aquidauana

OO RESUúO OA JUSTIFICATIVA: A Íinâlidade da prêsente Dr§pênsa
de Chamamento Público é a celebÍaÇáo de paÍceÍia corn a entidade Liga
lôdependente das Escolas de Samba de Aquidauana ê Anastácio LIESAA- anscrita no CNPJ sob o n. 52.387.2221000142 com sede no
Municipio de Aquidauana MS no endeÍeço ãcima refeíido. por m€io dê
formalizãÉo de Ígímo de Colabo.aÉo. paÍa a consecuÉo de finalidadê
de inteíessê Biblico e recíproco que envolve a transíe.ência de rscursos
íinanceiro6 à reÍerida organizaÉo da sociedade civil (OSC). conforme
condições estabelecidas no Teímo de Colabol-açáo. Rêssalta§e que a
roferida entidad€ a anos vêm dêsenvolvendo atividades êm parceía Çom
o poder público municipal e estadual de mansira satisÍatória, quê a
atividade obieto do plano de trabalho proposlo é de natureza singulaí,
quo é a única no municipio que desenvolve a atividade proposta' pois
todas as escolas do município devem €§tar obrigatoíiamênte fliada a
entidade em queslâo. e sendo de grande rglsvância que o evenlo seja
dssenvolvido no munÉÍpio ê com as Escolas e Bloca§ Camavalesco§ da
cidade, seja eÍn Ézáo do aspeclo cultuaal e luÍi§tico. como para
visitantês um grande êvento
proporcionar
todos munícipes
camâvalesco. Os Íins da AdministraÉo Pública Municipal. segundo o
mestre Hely Lopes Meirellês, "tesumem_§E r,um único obietivo: o bem da
colelividade administhds". Presente este p€nsamento vêfifica_se que

a

e

para propoÍcionar tal Íim, nêcessáÍio se faz qu€ a AdmlnistraÉo

Municipal possa atravás de §eus depaíamenlos e secretadas, atendeÍ
ao cidadáo. popoÍcionândo o bem_estar coletvo. Todavia nem todos os
seíviços de intergssê público, são realizados pêlo Município'
nec.essitando parô atingiÍ o "bem comum". eslabeleceÍ paícerias com
Organizaçôes da Sociedade Cúil. No que tange às parcênas, o
Estado busca 'por meio d€ parcerias con§ensuais. Íazê-lo junto com
antidades do TerceiÍo Setoí que lenham sido cnadas onfocándo certo
propó§ho de intêÍesse público buscádo 9m concreto, e possam, assim.
§e êncâÍegar de suê execuçáo de uma Íoma mais participativa €
paóíma da sociedadê civil, melhoí rcfletindo seus ansêLcs. Neste cenáno
é que se situâm os ajustgs cêlebaados êntre o É§tâdo e as enüdades da
sociedade cival int€grant6 do Tercêiío s€lor, também @nheodo como o
êspaço público nâo e§tatâ|". Com isso se obsêNa, quê rêsta
demonst.ado quê os objetivos e finalidados institucionais e a cápacidads
técnica e operacionalda organizaçâo da Liga em quesláo ora avaliados,

são plenamente compatíveis com o obi€to proposto no Plãno

de

Trabalho. O plano de ttabâlho cumpre todo§ o§ rêqui§itos lêgais êrgidos
para o mêsmo, bem como no mérilo da prcpo§lâ conüda n€ste, está tudo
em conÍormidadê com a modalidade ds parcêala adotâda. oesta Íêila, o
Município de Aquidauanê MS, em atendimento ao disposto no art. 30
e capuldo aú31, da Lei Fedê.al no 13.019/2014. infoíma qúê Íoi
autoíi2âc,a a dlspensa dê chamamento público pára Íormalização dê
parcena atravás do TERMO DE COLABORAÇÃO. entre o MUNICIPIO
DE AOUIDAUANA ê a sntidade Liga lndopêndentê das Escolas do
Sambâ de Aquidâuana e Anastácio - LIESAA.

Ano V

. Edição

No 892 . Segunda-Feira, 29 de Janeiro de 2018.
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